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Descoberto um novo filósofo 

COMENTÁRIO 

"Na vida há sempre uma montanha para subir e isso é  sinal de que temos força. Depois do céu nublado ve m 
o céu limpo. Atrás dum tempo, um tempo vem. E, como dizia a minha avó, adiante iremos, na estrada nos 
encontraremos. Saúde paz e amor, que é o que desejo também aos meus".  
Palavras de Santana Lopes no discurso de despedida de  Presidente da Câmara de Lisboa, in PÚBLICO 
15.07.04) 

Quem diria? Voltem a ler e sintam a limpidez do discurso. A clarividência. A sabedoria subjacente a cada palavra, a 
cada frase. " depois do céu nublado vem o céu limpo", sabiam? 
Este pensamento magistral, profundo e sábio de Santana Lopes, leva-nos longe. É que ficamos a saber que não há 
Sol que sempre dure e chuva que nunca acabe. Além disso uma ilha é um pedaço de terra rodeado de água por 
todos os lados. Já um istmo é um caso mais bicudo. É que ele não é rodeado de água por todos os lados visto que 
ele se liga à terra por um. 
Seguindo este pensamento do novel filósofo ? e primeiro-ministro de Portugal ? podemos também concluir que não 
existem só montanhas pois também há planícies. E, se como ele diz na sua imensa sabedoria, «na vida há sempre 
uma montanha para subir e isso é sinal de que temos força», será também verdade que na vida há sempre uma 
montanha para descer e isso é sinal de que estamos sem força. Para além disso certo, certo é que a montanha tem 
a base e tem o cume. Isto para já não falar da encosta. Quem estiver na base e quiser ir até ao cume tem de subir. 
Pelo contrário, quem estiver no cume e quiser chegar à base tem de descer. Já tinham pensado nisto? 
O filósofo Santana Lopes é um  estímulo ao nosso pensamento. É que depois da areia vem o mar. Isto se formos 
de terra porque se viermos do mar primeiro está a água e depois é que vem a areia. E vem a areia se a praia for 
arenosa porque se for pedregosa vêm as pedras. 
Saibam que todo o pássaro depois de voar poisa. E depois de pousar voa. Acresce que quando não se sabe dançar 
diz-se que a sala está torta. E é impossível Deus pecar e se pecar não tem a quem pedir perdão. Já a vaca que não 
come com os bois ou comeu antes ou comerá depois. 
Todos os educadores e professores, sublinho, todos os educadores e professores e não só os de Filosofia, têm de 
agora em diante, nestas intervenções sábias do filósofo Santana, um material vasto para trabalharem com os seus 
alunos.  
Com estes contributos de Santana o nível educacional dos portugueses vai finalmente subir em flecha. O povo tem 
finalmente quem o ilumine. 
Saibam também os educadores e professores abrir as suas mentes. Abram as mentes. Deixem entrar a luz. 
Deixem-se iluminar por esta nova fonte de saber. E registem. Depois do dia vem a noite e depois da noite vem o 
dia. Sendo certo que o dia começa pela manhã e a manhã dá lugar à tarde e o dia termina à noite. Donde se conclui 
que o dia é a ausência da noite e a noite a ausência do dia. E se é certo que não há crise que sempre dure. 
Também é certo que a minha paciência tem limites. 


